
Poikkeuksia aukioloajoissa

POR on avoinna helatorstaina 26.5. klo 7.00-17.30.

POR on avoinna pe 27.5. klo 7.00-15.00 (ei iltaruokailua). 
 

POR Lompakko jäsenetu toukokuussa

Kiinnostaako edulliset kahvit kuukaudeksi?

 

POR Kahvipassi POR Lompakkoon. 

Koko kuukauden kahvit vain 29,90 POR Kahvipassilla.

 

Paperilipukkeiden vaihto sähköisiin lipukkeisiin

Tuo vanhat paperilipukkeet kassalle ja vaihda ne sähköisiin lipukkeisiin.

Vanhojen paperilipukkeiden vastaanottaminen päättyy 30.9.2022.

 

Henkilökorttimaksut päättyivät 31.12.2021

Suurin osa saldoista on palautettu asiakkaille. Yli viiden euron saldot on

nostettu kirjekuoriin, jotka säilytetään noutoon saakka kassakaapissa. Alle

viiden euron saldot ovat edelleen nostettavissa. Kaikki palautettaviin saldoihin

liittyvät kyselyt voi lähettää sähköpostilla korttimaksut@por.fi.

 

Vastuullista POR:ssa

EU:n muovidirektiivin mukaisesti olemme vähentäneet muovituotteiden määrää. 

Take away kahvikuppeihin on saatavilla vastuullinen kuitukansi (0,10€/kpl).

 

Jos sanot EI salaattilautaselle tai tarjottimelle, vähennät veden ja pesuaineen

käyttöä astianpesussa.
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Exceptional opening hours

POR is open 26.5. (Ascension day) from 7.00 to 17.30.

POR is open Friday 27.5. from 7.00 to 15.00 (no evening food). 
 

POR Lompakko membership benefit in May

Interested in cheap coffee for a month? 

 

POR Coffee Card to POR Lompakko. 

All month coffee only 29,90€ with POR Coffee Card.

 

Paper vouchers to e-vouchers

Exchange of paper vouchers to e-vouchers can be done at the cashier.

Receipt of old paper vouchers ends on September 30, 2022.

 

Payments with ID card ended 31.12.2021

Most balances have been returned to customers. Balances of more than five

euros have been taken up in envelopes, which are kept in the safe until they

are picked up. Balances of less than five euros can still be withdrawn. All

inquiries related to balances can be sent by email to korttimaksut@por.fi.

 

Responsible POR

In accordance with the EU Plastics Directive, 

we have reduced the number of plastic products.

A responsible fiber lid is available for take away coffee cups (€ 0.10 each).

 

If you say NO to a salad plate or tray, you will reduce the use of water and

detergent in dishwashing.
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